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58e jaargang no. 36      donderdag 31 oktober 2019
Oploswedstrijd: Je moet de vrouwen in het schaken niet 

meer onderschatten. 
De aantallen schaak-
sters worden steeds 
groter en de opleiding 
volmaakter. Hier is 
een voorbeeld uit het 
damestoernooi ge-
speeld in Beograd in 
2000. De speelsters 
zijn Ekatarina Ko-
valevskaya (2451) - 
Irina Chelushkina 
(2398). Wit speelt en 
wint. Oplossing: 1. 
Pxg6, hxg6 2. Dh4+, 

Lh7 3. Pf6 en wit wint te veel materiaal. 
 

31 oktober 1891: Het is vandaag toch een beetje een bijzon-
dere memorabele dag want het is immers precies 128 jaar 
geleden dat ASV werd opgericht. Geen kroonjaar maar toch 
zeker even iets waar we aan mogen denken!!  
 

Daglichtschaak: A.s. dinsdag 5 oktober is het alweer tijd 
voor de 2e schaakmiddag van het Daglichtschaak in het 
NIVON-gebouw aan de Molenbeekstraat 26A, aanvang 
14.00 uur. Jan Vermeer kan u er alles over vertellen. Kom 
dus ook naar die gezellige maandelijkse schaakmiddagen!  
 

Rapid: Vanavond is er nog gewoon een ronde voor de inter-
ne competitie naast de 2 teamwedstrijden. Volgende week 
maken we even pas op de plaats en spelen we de volgende 4 
partijen in de rapidcompetitie op de 2e speelavond. Ook in de 
extra competitie wordt dan de 2e ronde gespeeld.  
 

Motiefgroep en Probleemvrienden: Op zaterdag 9 november 
a.s. is de Motiefgroep Schaken bij ons te gast. Aanvang 9.30 
uur. De leden van de Motiefgroep verzamelen alles wat maar 
thematisch aan schaken gerelateerd kan worden. Denk maar 
aan postzegels, prentbriefkaarten, stempels, schaakmunten, 
telefoonkaarten, schaakboeken, schilderijen, kunstvoorwer-
pen, strips, curiosa etc. etc. Dat wordt die dag geruild, ge-
kocht, verkocht en er is ook een veiling van allerlei schaak-
artikelen. Kijk maar eens op www.euwe.nl. De Probleem-
vrienden spelen in de andere zaal in alle rust de 30e Henk 
Hagedoorn oploswedstrijd. Er zullen ook lezingen worden 
gehouden waarbij wat wordt verteld over ieders activiteiten. 
Echt de moeite waard dus om te komen kijken! 
 

Externe competitie: De 1e ronde in de SOS-competitie is 
vorige week begonnen. ASV-4 kwam als eerste in actie en 
dat deden ze meteen goed want ze wonnen met 5-3 uit bij 
Twello. Een mooi voorbeeld dus voor de andere teams. Dat 
deed ASV-1 nog even dunnetjes over door van het verzwak-
te Veenendaal niets over te laten. Het werd maar liefst 7-1 
voor ASV-1. Helaas verloor ASV-3 wat onnodig tegen een 
incompleet Koningswaal met 2-6. Een dag later boekte 
ASV-2 een verdienstelijk gelijkspel tegen de aanstormende 
jeugd van de Arnhemse Schaak Academie-1j. Een spannen-
de strijd die in een 4-4 uitslag eindigde. Vanavond gaan we 
weer verder met de andere teams. En dan springt het onder-
linge duel ASV-5 tegen ASV-6 dus in het oog. Ongetwijfeld 
zullen de mannen van ASV-5 denken die pakken we wel 

even, terwijl ASV-6 juist voor een verrassing wil zorgen. 
Misschien om wat zand in de ogen te strooien heeft ASV-6 
een vooruitgespeelde partij verloren (Horst Eder won daarin 
van Lion de Kok). Verder ontvangt ASV-7 het team van De 
Cirkel-2 uit Ede. ASV-8, tenslotte, is vrij omdat hun poule 
uit 7 teams bestaat. In deze EP dus heel veel verslagen. 
Na vanavond schakelen we heel snel over naar a.s. zaterdag 
want dan komen al onze zaterdagteams weer voor de KNSB-
competitie in actie. Voor ASV-5 en ASV-6 is het hun 1e 
ronde dit seizoen in de KNSB. Deze beide teams spelen een 
thuiswedstrijd vanaf 13.00 uur in het Lorentz. Dus kom 
gerust kijken ook al zijn het maar 2 wedstrijden. ASV-5 
ontvangt Vianen/DVP-2 en ASV-6 treft Almere-4. Onze 
eerste 4 teams spelen uit. ASV-1 heeft wat goed te maken na 
de mislukte start vorige maand. Dat moet dan gebeuren in 
Soest tegen SSC 1922. ASV-2, dat in de eerste ronde ook al 
niet zo’n bijster goed resultaat neerzette, speelt uit tegen 
CSV in Capelle aan den IJssel. ASV-3 reist af naar Brabant 
om in Helmond tegen HSC te gaan spelen. Ook dat wordt 
een moeilijk duel voor onze spelers. ASV-4 tenslotte blijft in 
de provincie en gaan naar de SV Doetinchem. En ook ons 
vierde zit nog op de eerste punten te wachten! Volgende 
week dus nog meer verslagen!! 
 

ASV-4 begint het seizoen goed: Het vierde team van ASV 
had de eer af te mogen trappen in het nieuwe seizoen in de 
SOS-competitie. En dat deed het team voortvarend. Interim-
captain Albert Marks kwam met een mooie 3-5 zege op 
Twello-1 thuis. Zijn eigen partij had daar flink invloed op. 
Albert stevende met vaste hand op de winst af toen hij gru-
welijk misgreep. De tegenstander kon pardoes zijn dame 
winnen met een paardvork. De schrik sloeg snel om in eufo-
rie. De tegenstander speelde het verkeerde paard en toen kon 
Albert direct winnen. Die zege bracht de score op 2½-3½. 
Bob Kooij wist daarna zijn partij veilig de remisehaven in te 
loodsen en het was aan Edwin Peters om de winst veilig te 
stellen. Edwin rondde een mooie partij af met een fraai mat. 
Eerder in het duel had Ronnie Eggink aan het topbord ge-
wonnen toen hij een stuk cadeau kreeg. Wisse Witmans was 
nog net iets sneller met zijn zege. Hij duwde zijn tegenstan-
der langzaam maar zeker over het randje. Rob van Belle 
bracht een degelijke remise in. Alleen Hans Rigter en Jan 
Vermeer verloren. Hans speelde naar eigen zeggen niet best. 
Na een aantal slechte zetten achter elkaar werd hij dan ook 
volledig weggespeeld. Jan kwam nog wel een pion voor, 
maar bleef onder druk. Na kwaliteitsverlies ging het defini-
tief mis.           Erik Wille 

Gedetailleerde uitslag Twello-1 - ASV-4 (SOS-competitie): 
Jos Barendregt (1884) - Ronnie Eggink (1840) 0-1; Wobbe 
de Vries (1755) - Hans Rigter (1775) 1-0; Carlo Buijvoets 
(1717) - Wisse Witmans (1562) 0-1; Frits Wilbrink (1684) -
Edwin Peters (1713) 0-1; Henk Casteel (1636) - Albert 
Marks (1693) 0-1; Hans Hertgers (1609) - Rob van Belle 
(1673) ½-½; Gerald Visch (1591) - Jan Vermeer (1611) 1-0; 
René Rouwhorst (1549) - Bob Kooij (1554) ½-½.  
Eindstand 3-5. 
 

Ruime zege ASV-1: De eerste wedstrijd van ASV1 in de 
SOS-competitie zit er op. Thuis tegen Veenendaal SV 1 zou 
op papier een mooie wedstrijd kunnen worden. Maar kijkend 
naar het rating verschil van de opgegeven spelers voor beide 
teams was Veenendaal duidelijk de underdog. Zeker omdat 
ze ook nog met een paar invallers speelden. De wedstrijd 
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begon rustig, posities werden op het bord ingenomen en na 
een twee uur spelen was er een redelijk evenwicht op de 
borden, maar had ASV op de klokken wel veel minder tijd 
nodig gehad. In het derde speeluur gingen de ratingpunten 
duidelijk tellen. Waar er kleine barstjes in stellingen kwa-
men, resulteerde dit vervolgens in materiaalvoordeel en 
haalden achtereenvolgens Remco Gerlich, Barth Plomp, 
Dirk Hoogland en Wouter Abrahamse achter elkaar het volle 
punt binnen. Dit werd snel gevolgd door Jan Knuiman. Mi-
chiel Blok en Koen Maassen van den Brink bleven niet ach-
ter, ook al had de teamleider van Veenendaal hier twee remi-
ses verwacht. Tom Bus zorgde, zoals wel vaker, voor het 
slotspektakel. In het middenspel verwachte hij iets teveel 
van zijn dame tegen de 2 torens van zijn tegenstandster. 
Ondanks een duidelijke tijdsachterstand sloeg zij een remi-
seaanbod af. Dit lef werd door Tom beloond. In een vlaag 
van …. zette hij zijn dame op een verkeerd veld en gaf op 
toen de dame simpel werd geslagen. De eindstand werd 
daarmee dus 7-1. Een beetje overdreven vond de voormalige 
teamleider van ASV-1 die vond dat we nu ook maar voor het 
kampioenschap moeten gaan.  Dirk Hoogland 
Gedetailleerde uitslag ASV-1 - Veenendaalse SV-1 (SOS-
competitie): Michiel Blok (2143) - Johan van den Brink 
(1911) 1-0; Tom Bus (2126) - Catheleijne Sanders (1895) 
0-1; Dirk Hoogland (2098) - Matthijs van Dodeweerd 
(1791) 1-0; Koen Maassen van den Brink (2010) - Jan van 
Bodegraven (1811) 1-0; Wouter Abrahamse (2006) - 
Martjan van Dodeweerd (1666) 1-0; Jan Knuiman (1974) - 
Gerard Bulthuis (1640) 1-0; Barth Plomp (1936) - Cees 
Capiteijns (1558) 1-0; Remco Gerlich (1920) - Lydia van 
Dodeweerd (1503) 1-0. Eindstand 7-1. 
 

ASV-3 gaat onnodig onderuit: Het derde team is in een zeer 
sterke poule van de eerste klasse terechtgekomen. Het wordt 
dus sprokkelen dit seizoen. Vooraf leek Koningswaal niet 
zo’n tegenstander waar iets tegen te halen viel. Maar toen ze 
met slechts zeven spelers kwamen en bovendien hun sterkste 
twee spelers ontbraken, gloorde er hoop. Erik Wille pakte 
het gratis punt. Helaas kwam Koningswaal weer langszij 
toen Theo van Amerongen een toren weggaf. Zuur, omdat 
hij net de grootste problemen in een slechte stelling beteu-
geld had. Nog zuurder was het verlies van Xadya van 
Bruxvoort. Xadya begon een winnende koningsaanval, won 
materiaal en tastte vervolgens opzichtig mis. Het weggeven 
van haar belangrijkste verdediger leidde tot een onstuitbare 
counter. Coen Mekers bleek een betrouwbare kopman. Te-
gen de op papier veel sterkere tegenstander kwam Coen 
nooit in de problemen. Een degelijke remise was de verdien-
de beloning. Jan Willem van Willigen had een pion gewon-
nen en er waren zeker winstwegen, maar de remisemarge 
was groot. Het moest dus allemaal in één keer goed en dat 
lukte helaas niet. Remise. Marco Braam gaf al in de opening 
een stuk weg tegen oud-ASV-er Henk van Kortenhof. Het 
duurde daarna nog lang, maar Marco kreeg geen kans meer. 
In de tijdnoodfase waren er nog twee remises in het ver-
schiet. Robert Naasz verknoeide echter een goede partij door 
een stuk weg te geven. Jacques Boonstra had de hele avond 
geprobeerd de aanval te krijgen. Uiteindelijk moest hij een 
eindspel met een pion minder verdedigen. Dat kostte hem 
teveel tijd. 2-6 is wel een zeer geflatteerde nederlaag. Kenne-
lijk hebben we alle ellende in de eerste wedstrijd verzameld. 
Dan hebben we dat maar vast gehad.       Erik Wille 
Gedetailleerde uitslag ASV-3 - Koningswaal-1 (SOS-
competitie): Coen Mekers (1860) - Mark Agterberg (2047) 
½-½; Erik Wille (1798) - N.O. 1-0 (regl.); Jan Willem van 
Willigen (1774) - Marcel Lever (1884) ½-½; Marco Braam 
(1781) - Henk van Kortenhof (1864) 0-1; Robert Naasz 
(1764) - Arnold Hoekstra (1716) 0-1; Jacques Boonstra 
(1781) - John Alblas (1749) 0-1; Theo van Amerongen 
(1678) - Stan Lamers (1604) 0-1; Xadya van Bruxvoort 
(1604) - Vincent Woolderink (1682) 0-1. Eindstand 2-6. 
 

Verdienstelijk gelijkspel voor ASV-2: Afgelopen vrijdag 
zaten de spelers van ASV-2 weer in de schoolbanken. En dat 
was voor de meesten een poos geleden. Zij deden dat in het 
Olympus College waar onze zuiderburen van de Arnhemse 
Schaakacademie spelen. Het werd na een spannende strijd 

tegen ASA-1j voor de 1e ronde in de SOS-competitie een 4-4 
gelijkspel en dat was zeker geen slecht resultaat want ASV-2 
telde in deze wedstrijd maar liefst 4 invallers!! ASV-2 kwam 
al na zo’n 1½ uur spelen op achterstand na verlies van Ger-
ben Hendriks. “Het lukte vandaag allemaal niet” was zijn 
korte commentaar. Hij kwam niet in zijn spel en zijn jeugdi-
ge opponent profiteerde optimaal. De remise van Jeroen 
Kersten volgde uit een partij waarin weinig gebeurde en er 
veel werd geruild. Een logisch resultaat dus! Robert Naasz 
verloor daarna in een toreneindspel dat niet houdbaar bleek. 
Bij René van Alfen kostte de opening en het middenspel 
hem te veel tijd om de stelling min of meer in evenwicht te 
houden. In tijdnood kwam hij na 2 mindere zetten slecht te 
staan en in een poging om de stelling te compliceren werkte 
dit als een boemerang. Hij verloor 2 pionnen en kon opge-
ven. Zo stond ASV-2 met 4-1 achter en moest de rest dus 
winnen. Een moeilijke opgave maar de stellingen boden wel 
kansen. Eerst deed Koen van Keulen wat terug. Zijn partij 
was met zwart tegen een voornaamgenoot. Onze Koen deed 
het rustig aan, maar won in de opening al snel een centrum-
pion. Zijn voorsprong kwam geen enkele keer in gevaar en 
hij wist de partij dan ook rustig uit te tikken. Edwin Peters 
had steeds wat meer ruimte en wist ook dit te verzilveren. Zo 
was het 4-3 en hing het af van de slotpartij van Ruud Wille 
aan bord 1. Hij had een paar pionnen meer maar moest in de 
slotfase wel voorkomen dat zwart met zijn zware stukken 
dreigingen kreeg. Ruud hield de rijen gesloten. Toen dit 
lukte kon hij daarna met zijn f-pion beslissend opstomen 
richting winst! De 4-4 werd zo toch nog bereikt ondanks de 
ruime achterstand halverwege. 
Gedetailleerde uitslag Arnhemse Schaakacademie-1j - 
ASV-2 (SOS-competitie): Arnout Karssenberg (1798) - 
Ruud Wille (1856) 0-1; Rein Visee (1845) - Jeroen Kersten 
(1817) ½-½; Frank van Wijngaarden (1782) - René van 
Alfen (1816) 1-0; Elmar Roothaan (1760) - Gerben Hen-
driks (1798) 1-0; Tom van ’t Hoff (1723) - Robert Naasz 
(1764) 1-0; Thiemen Dekker (1726) - Hans Rigter (1775) 
½-½; Ilan van der Zand (1697) - Edwin Peters (1713) 0-1; 
Koen van Wijngaarden (946) - Koen v. Keulen (1696) 0-1. 
Eindstand 4-4. 
 

Hoogeveen: Twee ASV-ers namen deel aan het Hoogeveen 
schaaktoernooi dat van 19 t/m 26 oktober werd gehouden. 
Zowel Jaap Vogel als William Shakhverdian speelden in het 
open toernooi. Jaap eindigde op 5 uit 9. Daar zag het in het 
begin niet naar uit want zijn start was heel beroerd met een 
half punt uit 4 en dat was dan ook nog vanuit een bye. Dat 
hij de 1e ronde verloor tegen GM Sindarov (2504) dat kon 
nog gebeuren maar ook ronde 2 en 4 liepen verkeerd af. 
Maar Jaap herstelde zich geweldig en voegde in de laatste 5 
ronden maar liefst 4½ punt aan zijn totaal toe. Zo eindigde 
hij toch nog boven de 50%. Bij William lukte het dit keer in 
zijn geheel niet. Hij zal zich vooraf van het toernooi meer 
hebben voorgesteld dan de uiteindelijke 2½ punt. De derde 
ASV-er die een actieve rol vervulde bij dit toernooi was 
Peter Boel. Hij verzorgde de persdienst. 
 

Guernsey: Désiré Fassaert vertoefde in de week van 20 t/m 
26 oktober weer op het eiland Guernsey waar hij al jaren 
vaste deelnemer is en met hem meerdere Nederlanders. De 
resultaten in dit toernooi verliepen voor hem ditmaal niet zo 
gunstig. In de eerste 3 ronden van het open toernooi trof hij 
louter landgenoten en kwam daarin niet verder dan een half 
punt. Toen hij ook de 4e ronde verloor kreeg hij door het 
oneven aantal wat intussen was ontstaan een bye. Na dit 
gratis punt voegde hij in de laatste 2 ronden nog 2 remises 
aan zijn totaal toe. Zo eindigde Désiré op 2½ uit 7. 
 

Uitslagen interne competitie 8e ronde (24 oktober 2019): 
G. Hendriks-Gerdsen 1-0; Vink-R. Wille 1-0; Peters-
Witmans ½-½; Koeweiden-R. van Belle 0-1; Vermeer-
Schunck 0-1; van Deursen-van Hattum 1-0; Bijlsma-
Kooman 1-0; Kees van Keulen-Zuidema 1-0; Mollahosseini-
Diekema ½-½; Eisma-R. Hendriks 0-1; Stibbe-Samman 0-1. 
Uitslagen ASV-beker:  
van Buren - van Lotringen 1-0; van der Wel - van Vught 1-0. 


